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Viktiga domar från Högsta domstolen angående trafik-
skadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med 
Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls 
under 2011  
Högsta domstolen har den 9 juni 2011 meddelat dom i två mål rörande trafikskade-
ersättning.  

Det ena målet gällde Mariestads kommuns rätt till ersättning för skadat vägmärke 
inom tättbebyggt område med detaljplan (mål nr T 1941-10). HD har nu gjort bedöm-
ningen att kommunen är berättigad till trafikskadeersättning. Till klargörande av 
rättsläget uttalade HD att väghållarens rätt till ersättning bör anses begränsad när väg-
hållaren vidtagit sådana skyddsåtgärder som principiellt åligger väghållaren och som 
syftar till att mildra de direkta följderna av en trafikolycka eller till att förhindra nya 
olyckor på grund av den riskökning som trafikolyckan inneburit. Som exempel på 
sådana skyddsåtgärder anges sanering av drivmedel på vägbanan, tillfällig utplacering 
av vägmärken, avstängning av väg, trafikomledning eller undanröjande av sådant som 
kan orsaka skada vid påkörning. Vidare uttalade HD att väghållarens kostnader för att 
reparera eller ersätta skadad egendom som inte har uppkommit som en direkt följd av 
sådana skyddsåtgärder som det allmänna varit skyldig att vidta normalt bör anses ut-
göra en ersättningsgill sakskada. Enligt HD är väghållaren därför i allmänhet berätti-
gad till ersättning för kostnader för exempelvis reparation av skadad eller förstörd 
vägport, vägmärke, vajerräcke, lyktstolpe, trafikljusanläggning, vägbana, refug, bro 
eller annan anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller bru-
kande. Slutligen konstaterade HD att det inte finns anledning att göra skillnad på om 
väghållarens skyldigheter följer av väglagen eller plan- och bygglagen.   

Det andra målet gällde Trafikverkets rätt till trafikskadeersättning med anledning av 
en olycka med en tankbil då brandfarlig vätska fattat eld och orsakat skada på två 
broar. HD konstaterade att den begärda trafikskadeersättningen inte avsåg sådana 
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skyddsåtgärder som vidtagits i anslutning till olyckan och att Trafikverket därför var 
berättigat till ersättning.    

Då rättsläget nu klarlagts bör skador som inte redan tidigare anmälts till Trafikförsäk-
ringsföreningen alternativt försäkringsbolag snarast möjligt anmälas.  

I de fall krav redan framställts med angivande av att underlåtenhet att betala medför 
skyldighet att utge ränta föreligger även rätt till ränta på beloppet.  

I enlighet med det avtal som 2005 träffades mellan Svenska kommunförbundet (nu-
mera Sveriges Kommuner och Landsting) och Trafikförsäkringsföreningen ska trafik-
skadeersättning för skador på kommunala anläggningar som anmäls under 2011 utgå 
med 477 kr per timme för besiktnings- och reparationsarbete och därutöver med 283 
kr per timme för övertidsarbete. Avtalet reglerar ersättning för skador orsakade av 
oförsäkrade, okända eller utländska motorfordon, men syftar också till att ge en re-
kommendation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador orsa-
kade av kända motorfordon med trafikförsäkring. 

Prisbasbeloppet för 2011 uppgår till 42 800 kr.  

Ovan nämnda domar kan hämtas på Högsta domstolens hemsida; 
www.hogstadomstolen.se 

Frågor med anledning av detta cirkulär ställs till någon av förbundsjuristerna Anna 
Björklund (08-452 79 71), Lena Dalman (08-452 79 73) eller Per Henningsson 
(08-452 79 78). 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 
 
 
 
Germund Persson 
  

http://www.hogstadomstolen.se/
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